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Kızılötesi teknolojiye göre kişi sayımı için Gözlem Kameraları / Işık koşullarından 

bağımsız / Hiçbir durumda yüz kaydı yapmayan / İnternet erişimi / Web tarayıcısı 

üzerinden sayaç sorgusu / Bakım gerektirmeyen kişi sayacı / Termal görüntü 

sayesinde insanları algılama  

Gözlem Kameraları sayesinde insan sayacı, insanları ve ziyaretçileri algılamaktadır. İnsan 

sayacı, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak çalışır ve kamu binalarında gündüz 

saatlerindeki gibi geceleri de aynı şekilde aydınlatılmaya ihtiyaç duymaz. Termal görüntülerin 

gizliliği büyük oranda korunduğundan dolayı insan sayacı ziyaretçilerin yüzlerini algılayamaz. 

İnsan sayacının sayımı web tarayıcısı üzerinden sorgulanabilirdir. IRC 3000 kişi sayacı özel 

sunucusu, ölçüm verilerini depolama özelliğine sahiptir. İnsan sayacı kolay montajı sayesinde 

cihaz, hızlı ve çok büyük çaba gerektirmeden, mağazalarda, süper marketlerde, müzelerde vs. 

kullanılabilirdir. Kişi sayacı, bir duman detektörüne benzer şekilde tavana monte edilir ve 

mevcut altyapı ile kolaylıkla ağ bağlantı kablosu üzerinden bağlanır. IRC 3000 kişi sayacı, 

insan sayımı özelliği yanında, müşteri akışı ve insanların hareket etmelerinin de analiz edilme 

özelliği sunmaktadır. Böylece IRC 3000 insan sayacı ile mesela insanların kasa önlerinde 

oluşturduğu bekleme kuyruğunu da analiz edebilirsiniz. 

 

İnsan Sayacı Modelleri 

IRC Modeli Gözetleme Montaj Yüksekliği Uygulama Cihaz Tipi 

    

3020 60° İçeri Röle ile 

  2,2 ... 4,5 m     

3120 60° Dışarı Röle ile 

  2,2 ... 4,5 m     

3021 40 ° İçeri Röle ile 

  4,4 ... 7,5 m     

3121 40 ° Dışarı Röle ile 

  4,4 ... 7,5 m     

3123 20 ° İçeri Röle ile 

  7,0 ... 13 m     

IRC modeli Gözetleme Montaj Yüksekliği Uygulama Cihaz tipi 

3010 60° İçeri Röle ile 

  2,2... 4,5 m     

3110 60° Dışarı Röle ile 

  2,2... 4,5 m     
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3011 40 ° İçeri Röle ile 

  4,4... 7,5 m     

3111 40 ° İçeri Röle ile 

  4,4... 7,5 m     

3113 20 ° İçeri Röle ile 

  7,0... 13 m     

IRC modeli Gözetleme Montaj Yüksekliği Uygulama Cihaz tipi 

3000 60° İçeri IP Master için bağlantı 

noktası 

  2,2... 4,5 m     

3100 60° Dışarı IP Master için bağlantı 

noktası 

  2,2... 4,5 m     

3001 40 ° İçeri IP Master için bağlantı 

noktası 

  4,4... 7,5 m     

3101 40 ° Dışarı IP Master için bağlantı 

noktası 

  4,4... 7,5 m     

3103 20 ° İçeri IP Master için bağlantı 

noktası 

  7,0... 13 m     

IRC modelleri Gözetleme Montaj Yüksekliği Uygulama Cihaz tipi 

3030 60° içeri Dualview IP 

  2,2... 4,5 m     

3031 40 ° içeri Dualview IP 

  4,4... 7,5 m     
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Teknik Özellikler 

Kişi Sayacı Özellikleri 

- Röle ile IRC 3x2x- modelleri  

- Röle ile  

- Gün ışığından bağımsız olarak çalışır  

- Kolay kurulum ve montaj  

- 20 °, 40 ° ve ya 60 ° seçilebilir lensler 

- 8 adede kadar bağlanabilen 

- Sayım değerlerinin depolanması  

- Web tarayıcısı üzerinden erişim  

- Giriş çıkış algılama 

- 13 metreye kadar montaj yüksekliği 

 

IP Master için IRC 3x1x Modelleri 

- Röle ile  

- Gün ışığından bağımsız olarak çalışır  

- Kolay kurulum ve montaj  

- 20 °, 40 ° ve ya 60 ° seçilebilir lensler 

- 8 adede kadar bağlanabilen 

- Sayım değerlerinin depolanması  

- Web tarayıcısı üzerinden erişim  

- Giriş çıkış algılama 

- 13 metreye kadar montaj yüksekliği 

 

IRC 3x0x IP Master için Bağlantı Noktaları 

- Röle ile  

- Gün ışığından bağımsız olarak çalışır  

- Kolay kurulum ve montaj  

- 20 °, 40 ° ve ya 60 ° seçilebilir lensler 

- 8 adede kadar bağlanabilen 

- Sayım değerlerinin depolanması  

- Web tarayıcısı üzerinden erişim  

- Giriş çıkış algılama 

- 13 metreye kadar montaj yüksekliği 
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IRC 303x IP İkili Görünüm 

- Röle ile  

- Gün ışığından bağımsız olarak çalışır  

- Kolay kurulum ve montaj  

- 20 °, 40 ° ve ya 60 ° seçilebilir lensler 

- 8 adede kadar bağlanabilen 

- Sayım değerlerinin depolanması 

- Web tarayıcısı üzerinden erişim  

- Giriş çıkış algılama 

- 13 metreye kadar montaj yüksekliği 

 

İnsan Sayacı Fonksiyonları 

İnsan sayacı belirli bir alan üzerine monte edilir. Özellikle giriş çıkış alanları için uygundur. 

Mağazaların özellikle yürüyen merdiven alanları insan sayılarının her katta sayımı için 

uygundur.  

İnsan sayacı, Gözlem Kameraları sayesinde bir insan ile zemin arasındaki sıcaklık farkını 

algılayabilmektedir. İnsan sayacı, bu sıcaklık farkını “ölçer” ve insan sayımı temeli olarak 

kullanılır. Ortamdaki parlaklığın insan sayacını etkilememe avantajı vardır. İnsan sayımı için 

giriş çıkış alanlarını tanıyabilen çizgilerin ikisi serbestçe ayarlanabilmektedir. Geçiş yönüne 

uygun olarak insan sayacının tanıma sayısı artabilir ya da azalabilir. Bu nedenle sayılan 

kişilerin sayısını tam olarak bilmek her zaman mümkündür. Mesela kasa alanlarında ortaya 

çıkan uzun bekleme kuyruklarının önlenmesi için ziyaretçilerin bir bina içerisine 

yönlendirilmesinde de birden fazla kişi sayacı kullanılabilmektedir. 

Kolay montaj, kolay kullanılabilirlik ve göze batmayan tasarım, kişi sayacı cihazını insan 

sayımı alanlarında yararlı ve değerli yapmaktadır. Uygulamada sonsuz imkânlar, hemen 

hemen her yerde hassas insan sayımı sağlamaktadır. İnsan sayacının kızılötesi teknolojisi 

ile verilerin korunumu konusunda endişe yapılmasına gerek yoktur; cihaz insanların sadece 

termal görüntüsünü tanır, yüzlerini kaydetmez. IRC 3000 kişi sayacının diğer bir büyük 

avantajı ise, parlaklıktan bağımsız çalışabilmesidir. Bir sayım gerçekleştirmek için insanlar 

tarafından termal görüntü yayıldığından dolayı, kişi sayacı ek olarak bir ışık kaynağına 

ihtiyaç duymaz. 

 

 


